Completează în grilă cuvintele potrivit definițiilor date.
Vertical:
Orizontal:
6. Naaman trebuia să se scalde în râul
1. Naaman locuia în ...............
8. Elisei a refuzat să primească de la Iordan de ............. ori.
2. El era căpetenia ............... siriene.
Naaman .............
4. Fetița pe care a luat-o ca roabă i-a
3. Naaman era bolnav de .........
7. Datorită credinței lui, Naaman a spus lui Naaman că în Israel este un
proroc care l-ar putea .........
fost ............
5. Numele prorocului era .............
Dezlegare în numărul următor
10. Numele slujitorului lui Elisei care
s-a umplut de lepra lui Naaman din
cauza minciunii și a lăcomiei..........
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Anunțuri

Miercuri ora 18.00 Repetiţie de cor
Joi
ora 18.00 Închinare și studiu biblic
Vineri
ora 17.00 Tineret
Duminică ora 09.30 Grupurile de rugăciune
Duminică ora 10.00 Grupele de copii
Duminică ora 10.00 Serviciu de închinare. Intrarea
lui Isus în Ierusalim. Cina Domnului
Duminică ora 17.00 Program special de laudă şi
închinare (cântări, grupuri, poezii, mărturii)

„Îngerul i-a răspuns: „Duhul Sfânt Se
va coborî peste tine, şi puterea Celui
Preaînalt te va umbri. De aceea Sfântul
care Se va naşte din tine, va fi chemat Fiul
lui Dumnezeu. Iată că Elisabeta, rudenia
ta, a zămislit şi ea un fiu la bătrâneţe; şi ea,
căreia i se zicea stearpă, este acum în a
şasea lună. Căci niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere. Maria a zis:
„Iată, roaba Domnului; facă-mi-se după

cuvintele tale!” Şi îngerul a plecat de la
ea.” (Luca 1:35-38)
Maria tocmai auzise nişte lucruri uluitoare
rostite de către îngerul Gavril. Acestea
anunţau venirea pe pământ a Fiului Dumnezeului Celui Preaînalt, lucrarea Sa minunată pe care avea să o săvârşească, faptul că
Dumnezeu se va folosi de Maria într-un chip
miraculos pentru întruparea Fiului Său, precum şi o mulţime de alte binecuvântări care
vor răsări în urma venirii la noi a Fiului lui
Dumnezeu.
Chiar luate separat, fiecare dintre aceste
adevăruri era în sine un miracol nemaiauzit,
dar pentru Maria nu a fost un obstacol ca să
le creadă şi să se supună cu totul voii lui
Dumnezeu.
Evident, credinţa Mariei nu venea nicidecum dintr-un spirit credul, lesne crezător,
specific celor lipsiţi de experienţă sau
necunoscători.
Maria a crezut deoarece Îl cunoştea pe
Dumnezeul care a făcut acele afirmaţii şi
promisiuni extraordinare. Tocmai pentru că
a crezut ceea ce era imposibil de crezut, a
avut putere să accepte şi să se supună
hotărârilor Domnului.
Ea nu a fost de acord cu voia lui Dumnezeu fiind cuprinsă de resemnare şi fatalitate, dimpotrivă, a acceptat-o cu bucurie şi
înţelegerea că ceea ce urmează să se întâmple era manifestarea măreţiei, atotputerniciei, îndurării şi bunătăţii lui Dumnezeu,
care vor fi aducătoare de o abundenţă nemărginită de har în viaţa celor ca ea.
În acest fel, Maria nu a fost
Continuare pag. 2

UN CAZIER CURAT
Anul trecut am avut nevoie de un cazier
judiciar. Totul a decurs foarte simplu: am
completat o cerere, am stat la rând, iar după
câteva minute am primit documentul dorit.
O hârtie care dovedeşte că nu am săvârşit
nicio infracţiune din punct de vedere legal.
Omeneşte vorbind mă pot mândri cu acest
lucru, un cazier curat, bun de pus în ramă.
Măsura de judecată a oamenilor e îndeplinită pe deplin, din punct de vedere juridic sunt
în regulă.
Dar când privesc în mine însămi înţeleg şi
accept că nu e totul atât de simplu, nu se
rezumă totul la o simplă hârtie, care pentru
unii poate fi un stigmat pentru toată viaţa.
Din punct de vedere spiritual cazierul meu
nu e atât de curat, e numai bun de ascuns cât
mai departe de privirile tuturor. Îmi dau
seama că e atâta pământ în mine şi prea

Rugaţi-vă pentru:
- pentru musafirii și aparţinătorii bisericii să Îl cunoască pe Dumnezeu;
- pentru unitatea bisericii;
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Dacă, în schimb, îţi laşi inima împietrită
şi împotrivitoare Duhului Sfânt, în timp
ce pentru cei care o primesc, Vestea Bună
rămâne veste bună, pentru tine, aceasta se
poate transforma în cea mai nenorocită
veste, care să anunţe judecata lui Dumnezeu asupra ta şi rostirea sentinţei care să
te ducă la moarte veşnică.
Acceptă ca Evanghelia să fie şi pentru
tine ceea ce a fost destinată să fie: Vestea
Bună că Dumnezeu în mila, dragostea şi
bunătatea Sa, Îi mântuie pe cei păcătoşi prin
Persoana Fiului Său, Cel care S-a întrupat,
a suferit, a murit şi apoi a înviat, oferindule celor ce cred în El, viaţa veşnică şi
părtăşia Sa binecuvântată.

Continuare din pag.1

doar prima persoană care a auzit Evanghelia, ci şi cea dintâi care a crezut Evanghelia.
Indiferent că o credem sau nu, Vestea Bună
rămâne veste bună. Evanghelia este aceeaşi
şi dacă o acceptăm şi dacă o respingem. Deciziile noastre nu au cum să ştirbească din
puterea şi măreţia Evangheliei.
Dar dacă hotărârea noastră este să nu credem Evanghelia şi să nu ne supunem voii şi
planului lui Dumnezeu, aceasta nu are nici
un efect pozitiv asupra noastră.
Astfel, Vestea Bună rămâne pentru tine
veste bună doar dacă o crezi. Când asemenea Mariei, te smereşti, crezi şi accepţi
mesajul Evangheliei, aceasta revarsă în
viaţa ta tot tezaurul promis de Dumnezeu
celor care primesc cu umilinţă şi supunere
adevărurile Sale eterne.

pastor Daniel Chereji

puţin Cer, încă sunt lucruri mărunte ce mă
trag în jos şi-mi fură bucuria.
Suntem în apropierea Sărbătorii Învierii,
sărbătoarea celebrării obţinerii unui „cazier
fără pată”, a unei vieţi trăite în sfinţenie,
dragoste şi dăruire până la moarte, o
sărbătoare care îmi umple inima de bucurie,
o aduce mai aproape de Cer şi o scutură de
urmele de pământ care mai dăinuie încă.
Crezând în moartea şi învierea lui Cristos,
fiind un copil de Dumnezeu, se aşază în
inima mea liniştea că în Cer, în marea carte
a Domnului în dreptul numelui meu scrie cu
litere de sânge: „Solicitantul nu este înscris
în cazierul ceresc spre moarte. S-a eliberat
prezentul certificat pentru a-i servi la:
trăirea vieţii veşnice”.
Aurelia Modoc

- pentru cursurile de cateheză;
- pentru programele din preajma Sărbătorii Învierii Domnului Isus;
- pentru fiecare lucrare a bisericii;

Parcă întodeauna în preajma sărbătorilor ți
se face dor de copilărie, răsfoiești albumul
sufletesc al amintirilor. De sărbători, nimic nu
rămânea la voia întâmplării… Toată lumea se
afla într-o neobosită forfotă. Și totul începea
prin… pregătirea casei de sărbătoare, curățenia mare, bucatele gătite special, hăinuțele
noi pe care le așteptăm cu atâta nerăbdare. Și
acum îmi amintesc frumosul pardesiu în
carouri roșu cu alb, pantofiorii de lac și
rochița de ,,barson”. Ca și copil, percepeam
Sfintele Sărbători, ca momentul în care
venea… primăvara! Mintea unui copil nu
poate cuprinde în totalitate implicațiile fap-

tului că Isus Cristos a înviat!
Mulți… mulți ani mai târziu am înțeles ce
înseamnă ,,realitatea Cristosului înviat”! Am
înțeles cu adevărat cine este El și ce a făcut
El! El este mai înainte de toți vecii! El este
Cuvântul întrupat! El este Domnul Păcii! Este
Mielul de jertfă ca eu să trăiesc! Este unic în
istorie și măreț în dragoste! Este lumina care
risipește întunericul! El este înviere,viață și
nădejde! El este mântuire și răscumpărare! El
este Fiul lui Dumnezeu! Slavă Ție Doamne
că ai inviat și in inima mea ! Ai dat o nouă dimensiune vieții mele.
Claudia Podină

E atât de minunat să fii copil de Dumnezeu, să trăiești har după har, bucurii sfinte,
văzând că și azi, sângele Domnului mai spală
de păcat.
Am fost la botezul a șase tineri... La începutul catehezei, erau șapte dar, unul n-a
participat până la final. La sfârșitul predicii,
s-a făcut chemare, iar cel de-al șaptelea tânăr,
cel ce s-a oprit pe drum, a fost cercetat de
Duhul Domnului și a mărturisit că și el vrea
să răspundă chemării divine. A fost mare bucurie... Bucurie până la lacrimi, că așa lucrează Dumnezeu. Și așa că s-au botezat toți
șapte.

Unul dintre tineri, în acea zi de 18.03. împlinea 18 ani. Să faci majoratul în apa botezului, este un lucru minunat. Este minunat să te
dai Domnului.
Ne apropiem de marea sărbătoare a Învierii
Domnului nostru Isus Hristos. Să venim cu
inimi curate, din care să curgă râuri de bucurie pentru tot ce a făcut Domnul și Mântuitorul nostru care s-a jertfit pentru tine și
pentru mine, ca noi să avem viața veșnică.
Slăvit și binecuvântat să fie Domnul în
veci de veci.
Elena Negrean

AȘTEPTÂNDU-L PE ISUS, DOMNUL
Îmi întorc privirea de la brânduşile multicolore ce se eliberează din strânsoarea gheţii
şi-mi îndrept gândul cu recunoştinţă spre
Dumnezeu, căci văd ce mare diferenţă este
între „zăpada mieilor” din copilăria mea şi
ce azi putem numi fără ezitare „zăpada
Mielului”: încă un semn care anunţă venirea
Domnului, deci să ne pregătim.Cum? După
porunca dată în Cuvânt. Întâi, „îmbrăcaţi cu
toată armătura lui Dumnezeu” ca să ne
împotrivim , în ziua cea rea, şi să rămânem
în picioare, după ce vom fi biruit totul.Acest
echipament constă din: platoşa neprihănirii,
brâul adevărului (fiecare despre sine

însuşi,ca fecioarele înţelepte ori,vai!, nechibzuite) , încălţămintea celui ce duce
vestea bună, scutul credinţei, coiful mântuirii şi sabia Duhului,care este Cuvântul lui
Dumnezeu. Apoi, „Faceţi în toată vremea,
prin Duhul,tot felul de rugăciuni şi cereri.
Vegheaţi la aceasta, cu toată stăruinţa, şi
rugăciune pentru toţi sfinţii”. „Nu faceţi
nimic din duh de ceartă sau slavă deşartă;
ci în smerenie, fiecare să privească altul
mai presus de el însuşi”. „Să vă iubiţi unii
pe alţii aşa cum v-am iubit Eu.” Doamne,
ajută-ne! Amin
Irina Gherghel
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